
Referat
Ordinær generalforsamling 2022

Lørdag d. 12. november 2022
Hovmarkens Ridecenter

Slagelse Landevej 34
4200 Slagelse

Sekretær Asge Nilsson bød velkommen, efter generalforsamlingen var blevet udsat til kl 13,
da Storebæltsbroen var lukket på ubestemt tid, og der i hvert fald sad 3
bestyrelsesmedlemmer fast på Fyn.
Der var fremmødt 9 stemmeberettigede.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Dirigent: Monica Endahl
Stemmetællere: Brit Andersen og Marika Jørgensen

Monica Endahl erklærede generalforsamlingen for indkaldt efter forskrifterne.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
Formand Bertine Davelaar aflagde bestyrelsens beretning som sidste punkt på dagen, da
hun havde siddet fast på den anden side af broen og først kom frem til sidst. Se vedhæftede.

Der var ingen specifikke kommentarer til beretningen og denne godkendtes.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
Johannes Viktor Lausmann fremlagde årsregnskabet, se vedhæftede.
Årsregnskabet viste et overskud på godt 7000kr.

Regnskabet blev godkendt.
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4. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse
af evt. forslag til ændring af medlemskontingent for det kommende
år.

Asge Nilsson fremlagde budget for 2022 - 2023, se vedhæftede.
Bestyrelsen foreslog at man holder fast i de nye medlemskontingenter, som blev indført ved
sidste års generalforsamling, men at der er rabat på disse priser i hele januar måned 2023,
for at få flest mulige medlemmer til at melde sig ind først på året.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

5. Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af
kåringskommission.

Asge Nilsson fremlagde virksomhedsplanen og kåringskommissionen, se vedhæftede.

Kåringskommissionen blev godkendt med 7 for og 2 imod.

6. Behandling af indkomne forslag.
Der var 6 forslag fra bestyrelsen.

Forslag 1: Vedtaget enstemmigt
Forslag 2: Vedtaget enstemmigt
Forslag 3: Vedtaget enstemmigt
Forslag 4: Vedtaget enstemmigt
Forslag 5: Vedtaget enstemmigt
Forslag 6: Vedtaget enstemmigt

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: Bertine Davelaar - Genvalgt

Jytte Madsen - Ønsker ikke genvalg

Brit Andersen valgt enstemmigt
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8. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
På valg er: Niels True - Ønsker ikke genvalg

Jytte Madsen valgt enstemmigt

9. Valg af 2 revisorer:
På valg er: Anne Koch - Ønskede ikke genvalg

Fritz Hansen - Genvalgt

Niels True valgt enstemmigt

10. Valg af revisorsuppleant:
På valg er: Aage Dahlsen - Ønskede ikke genvalg

Chris Mandrupsen valgt enstemmigt

11. Eventuelt.
Det blev foreslået at en hoppe ikke skal kunne få en medalje, hvis ikke den har aflagt en
rideprøve, da det menes at rideligheden skal have større betydning i avlen.
Der var snak om at der er problemer med vores kåringssystem, det er svært for dommerne
at bruge det korrekt, og rideligheden og brugsegenskaberne bliver ikke vægtet højt nok.
Der er ønske om ændring af foreningens valg af materialprøve, da den 1-dags materialprøve
ifølge medlemmet, ikke anerkendes under andre avlsforbund i Danmark og udlandet.

Referent, Asge Nilsson
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